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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents
El nostre Grup Municipal, recentment, ha tingut coneixement d’una comunicació realitzada 
per part d’un veí de Gavà davant l’Ajuntament i que no ha rebut resposta ni tan sols s’ha 
buscat cap solució per corregir la situació. 

El problema que es planteja fa referència al pas de vianants senyalitzat com a “Camí escolar 
segur”, situat a l’Av. Eramprunyà a l’altura de la Guàrdia Civil, a prop de la glorieta de 
connexió amb la carretera de Begues i l’Avinguda de Joan Carles I. En aquest punt els 
vehicles que accedeixen a l’Av. Eramprunyà des de la glorieta es troben de sobte amb un 
pas de vianants, “Camí escolar segur” a pocs metres, sense temps de modificar la velocitat, 
situació que provoca diverses frenades d’emergència amb la conseqüent possibilitat de que
es produeixin accidents amb danys tant personals com materials. 

Vist això, formulem les següents 

Preguntes

• Té coneixement l’Ajuntament del problema existent en el citat pas de vianants “Camí 
escolar segur” i de la manca de resposta i actuació vers les peticions dels ciutadans per 
part del Departament corresponent? 

• Ha previst realitzar algun tipus d’actuació per tal de corregir la perillositat del pas de 
vianants “Camí escolar segur”, i evitar així algun possible accident? Quin tipus d’actuació i 
en quin termini té previst realitzar-la? 

Gavà, 26 de juliol de 2016 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


